Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове
БР: ROP-GML-13373-ISAW-1/2018
Заводни број: 4-02-351-1/2018-218
22.05.2018. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Општинска управа Општине Горњи Милановац, Tихомира Матијевића број 4, начелник
Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, по овлашћењу
начелника Општинске управе, број 282/2017 од 28.6.2017. године, решавајући по захтеву
Илинчић Марије из Г. Милановца улица Немањина број 54, за издавање решења о одобрењу
извођења радова на унутрашњим гасним инсталација у стамбеном објекту број 2 у Г.
Милановцу на катастарској парцели број 20605/22 КО Г. Милановац, на основу чланова 8ђ
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009 - исправка,
64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 28. и 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016)
и члана 146.и 214. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016),
доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране Илинчић Марије из Г. Милановца улица
Немањина број 54 ЈМБГ 1501982788423, за издавање решења о одобрењу извођења радова на
унутрашњим гасним инсталација у стамбеном објектуброј 2 у Г. Милановцу на катастарској
парцели број 20605/22 КО Г. Милановац, из разлога што нису испуњени формални услови за
поступање по захтеву.
Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније
30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који
је одбачен, нити се поново плаћа административна такса и накнада.
Образложење
Илинчић Марија из Г. Милановца улица Немањина број 54, поднела је преко
пуномоћника Зорана Видојевића из Г. Милановца, захтев под бројем ROP-GML-13373- ISAW1/2018 од 21. 05. 2018. године, за издавање решења о одобрењу извођења радова на
унутрашњим гасним инсталација у стамбеном објекту број 2 у Г. Милановцу на катастарској
парцели број 20605/22 КО Г. Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:

-

Идејни пројекат унутрашњих гасних инсталација број УГИ 04/18 од маја 2018.
године урађен од стране ЗР „Гасинжењеринг“ Зоран Видојевић пр из Г. Милановца,
улица Војводе Стевана Синђелића број 40/2, одговорни пројектант Зоран Р.
Видојевић, дипл.маш.инж, број лиценце 330 Д738 06;
Решење Србијагас о одобрењу прикључка бр. Р7/32 од 11.04.2018. године;

-

Овлашћење за заступање од 23.04.2018. године.

-

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву прописани одредбом члана 4. став 3
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) којим је одређен начин доставе података, аката
и документације у обједињеној процедури. Наиме, кроз ЦИС се аутоматски додељује број за
сваки започет поступак и под тим истим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта у
оквиру те фазе обједињене процедуре, па је сходно томе утврђено да предметни захтев није
повезан у јединствен досије, кога чине гасни прикључак и унутрашње гасне инсталације.
У члану 44. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, стоји да уколико подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог
закључка, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се
документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса
и накнада.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Закључка може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице,
Димитрија Туцовића број 52, у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са прописаном
таксом, преко овог Одељења.
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